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BESTE OUDER 

Afgelopen dinsdag bracht de Sint een bezoek aan onze school.  
Onder toeziend oog van alle kinderen en een heleboel ouders, kwam de Sint deze keer wel op een heel 
sportieve manier aan bij onze school.  
Hij kwam op een bakfiets met voorin een heleboel cadeautjes. Net zoals vorig jaar werd hij vergezeld door 
twee Pieten. (Oma en skeelerpiet). 
Foto’s van deze ochtend zijn te bekijken via de volgende link: 
 
FOTO’S SINTERKLAAS  
 

 

Nu Sinterklaas weer het land uit is, kunnen we ons gaan opmaken voor het volgende feest:  

Kerstmis.  Hierover meer, verderop in deze Schepelweyzer. 

Studiedag 6 december 
Terwijl de kinderen konden genieten van een vrije dag, gingen de meesters en juffen op 6 december weer 
even terug de “schoolbanken” in. 
 
We hebben de volgende onderwerpen met elkaar besproken:  

 Hoe gaan we (gr. 3 t/m 8) om met ZIEN? (ons sociaal emotioneel signaleringssysteem) 

 Hoe zorgen we voor een betekenisvol en dekkend onderwijsaanbod in onze groepen 1 en 2. 

 Coach/ leergesprekken met leerlingen. 

 Werken met een doelenwand in de middenbouw 

 Werkvormen van SLIM PLAN  

 Communicatie (zowel intern als extern). Hoe communiceren we op een constructieve, 
professionele manier met elkaar? 

 
Het onderwerp communicatie is een actiepunt vanuit het laatste tevredenheidsonderzoek. (maart 2017). 
Naast de positieve feedback over o.a. de Skozapp, waren er ook een aantal ontwikkelpunten:  
o.a. het verschil in communicatie tussen de verschillende leerkrachten, af en toe gebrekkige of onvolledige 
informatie bij bijvoorbeeld uitstapjes. 
We zijn aan de hand van verschillende casussen hierover met elkaar in gesprek gegaan. 
De opbrengsten vanuit de kleine groepjes, hebben we weer met de hele groep gedeeld. Deze input 
gebruiken we om de interne en externe communicatie verder te verbeteren.  
Meer hierover in een volgende Schepelwezyer.  
 
 
 

 
 
 
 

https://myalbum.com/album/MNqrflL5cqWc


 

Acties op dinsdag 12 december 
In de vorige Schepelweyzer hebben we aangegeven dat we op dinsdag 12 december a.s. niet gaan 
staken. Niet staken wil niet zeggen dat we het niet eens zijn met hun standpunten.  
Ook wij merken hier dat het “water ons soms tot aan de lippen staat”. De belasting van leerkrachten 
is te groot,  de beloning niet in verhouding. Het beroep is daarmee dermate zwaar en onaantrekkelijk 
geworden, dat grote tekorten aan het ontstaan zijn. We merken dat vervangingen niet of steeds moeilijker 
kunnen worden ingevuld. Zorgelijk voor de leerkrachten, maar ook voor de toekomst van uw kind.  We 
willen op 12 december dan ook wel onze stem laten gelden, maar niet in de vorm van een staking.  
 
Boodschappenmand 
Namens de voedselbank danken we alle ouders voor de levensmiddelen die we de afgelopen week 
hebben mogen ontvangen.  
 

 
 
Schaatsen donderdag 14 december  
 
Ook dit jaar heeft de Rabobank weer de Kinderschaatsweken georganiseerd. De leerlingen van 
de  groepen 5 t/m 8 zijn op  donderdagochtend 14 december 2017 uitgenodigd om, op de schaatsbaan 
op de Markt in Valkenswaard, te komen schaatsen. We hebben dinsdag pas de definitieve datum 
doorgekregen, vandaar dat we later zijn met de informatie hierover.  
Wel wordt er gevraagd aan de kinderen om zoveel mogelijk eigen schaatsen mee te nemen. Denkt u ook 
aan warme kleding en voor de veiligheid vooral aan handschoenen? Na het schaatsen krijgen ze warme 
chocomelk aangeboden. Meer informatie hierover wordt via de groepsleerkrachten met u 
gecommuniceerd. 
We wensen alle kinderen heel veel ijsplezier! 
 
Kinderpostzegels 
De stichting Kinderpostzegels bedankt de leerlingen van basisschool Schepelweyen voor hun 
enthousiaste inzet. Waardoor zij een super mooi bedrag van ruim 8000 euro hebben opgehaald!  
Ze hopen volgend jaar weer op jullie enthousiaste inzet. 
 
Bedankt voor alle hulp 
Wat hebben we met elkaar weer genoten van een heerlijke Sinterklaastijd. Een prachtig versierde school, 
een tentoonstelling met geweldige surprises en tot slot het bezoek van Sint en zijn Pieten aan onze 
school! Voor alle hulp in deze periode zeggen wij dank je wel! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

KERSTVIERING 

We gaan dit jaar samen kerstpakketten maken voor eenzame, oudere mensen van Valkenhof die wonen 
in Dommelen of Valkenswaard. Woensdag 13 december is er een knutselochtend en maken alle kinderen 
samen iets moois voor in deze pakketten. Zo voelen ook deze oudere mensen, dat in de donkere kersttijd  
aan hen gedacht wordt. 
 
Op donderdag 21 december a.s. genieten de kinderen van een  
gezamenlijke kerstlunch in de hal met een gezellig kerstliedje op  
de achtergrond. Een stemmige kerstoutfit wordt op prijs gesteld.  
De kinderen van groep 8 “oberen”, maar hebben al eerder samen  
genoten van hun kerstlunch in de klas. 
Zodoende hebben we deze dag geen ouderhulp nodig. 
 
Indien uw kind een allergie heeft, overleg even met de leerkracht en zorg eventueel zelf voor een 
alternatief.  
 
Zoals al eerder vermeld is/zijn uw kind(eren) deze dag om 14.15 uur uit. Houdt u hier a.u.b. rekening 
mee. Ook de BSO opent dan haar deuren. 
 
Maandag 11 december gaan we de school in kerstsfeer brengen. U bent vanaf 19.30u van harte welkom 
om mee te komen helpen. 
 
Groetjes van de kerstcommissie 
Audrey, Eva, Karin S., Karin C., juf Hanneke, meester Nick en juf Margo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

AGENDA 

Maandag 11 december   Versieravond Kerst 19.30 
 
Dinsdag 12 december   Schepelweyen staakt niet! 
 
Donderdag 14 december   Groep 3 en 4  - Afsluiting schooljudo  
      Groep 5 en 6 – Schaatsen 9.00u – 10.30u 
      Groep 7 en 8 – Schaatsten 10.30u – 12.00u 
 
Donderdag  21 december   Kerstviering, continurooster tot 14.15u 
 
25 december t/m 5 januari   Kerstvakantie 
        

 

 

 

AFSLUITING JUDO 

Donderdagochtend 14 december gaan de groepen 3 en 4 van 
9.30 tot 10.15 uur naar de Belleman voor de afsluiting van de 
judolessen. Er zal ook een judoclinic gegeven worden met 
medewerking van een beroemde judoka! De kinderen zullen 
daar hun diploma ontvangen voor de lessen die zij geleerd 
hebben over respect, samenwerken, discipline, beheersing, 
weerbaarheid, vertrouwen en plezier van judomeester Olaf.  
 
U bent als ouders van harte uitgenodigd daarbij aanwezig te 
zijn om de kunsten van uw kind vanaf de tribune te 
bewonderen. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFWEZIGEN 

Woensdag  13 december Juf Ellen 
 

1/2A Juf Brigitte 

Dinsdag 19 december Juf Marlies 
 

5B Meester Jos 

Woensdag 20 december Juf Ellen 
Juf Marianne 

1/2A 
3/4B         

Meester Jos 
Juf Germa 
 

Donderdag 21 december Juf Germa 
Meester Jos 
 

3/4 B 
5B 

Juf Marianne 
Juf Marlies 

 

VERJAARDAGEN 

December 

7 Tijn van Mierlo (2005) 8A 

8 Lars Kaas (2005) 8B 

8 Pim Kaas (2005) 8A 

8 Toby van Tuil (2008) 5A 

9 Pim Laurijsen (2008) 5B 

9 Milan Royackers (2006) 7B 

13 Hannah Matters (2007) 7B 

13 Xavier Verdonk (2006) 7B 

17 Stan Jansen (2008) 5B 

17 Tess Kremers (2009) 5/6C 

18 Chris Baetsen (2009) 5B 

18 Mynke van Gerven (2008) 6A 

19 Angelina Bergerie (2012) 1/2B 

19 
Emma van de Haterd 
(2007) 

5/6C 

19 Milou van Kuijk (2006) 7B 
 

VOLGENDE SCHEPELWEYZER 
De volgende Schepelweyzer staat vanaf donderdag 21 december 2017 op de website. 

 

 


